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Utbildningsstrategiska rådet – minnesanteckningar 
 

Ärende  Föredragande 

1.  Ordförande öppnar mötet Heidi Hansson hälsar välkommen och öppnar mötet. 
Särskilt välkomnas de nya studentrepresentanterna, Anna 
Larsson, Victor Elofsson och Eleonora Hedin samt 
utbildningsledare Anna Fahlgren som ersätter Henna 
Harinen och Per Lindström som den medicinska 
fakultetens adjungerade representant. 

2.  Föregående mötes minnesanteckningar Åsa Rudehäll påminner USR om att skicka frågor som 
USR önskar diskutera med Kommunikationsenheten. 
 
Ad acta. 

3.  Information om fakultetsövergripande 
mentorskapsprogram 

Katarina Winka och Karolina Broman informerar om det 
pedagogiska mentorsprogrammet som hösten 2020 startar 
sin andra omgång. Den grundläggande idén med 
mentorsprogrammet är att inom organisationen ta vara på 
och sprida erfarenhetsbaserad kunskap hos lärare. Genom 
att bidra till en kollegas professionella utveckling kan 
mentorn utveckla sina egna kunskaper, förmågor och 
förhållningssätt. Mentorskapet kan bidra till utveckling 
utbildningsmiljön samt ha betydelse vid meritering. För 
adepten är det en möjlighet att utveckla sig och sin egen 
roll som lärare inom akademin. 
 
Mer information om det pedagogiska mentorsprogrammet 
finns på Aurora. 
 
USR tackar för informationen. 

4.  E-lärande Eva Svedmark informerar. 
 
På grund av att upphandlingen av system för digital 
salstentamen har överklagats kommer projektet att 
bromsas i minst ett halvår. Projektets styrgrupp förordar 
att Umeå universitet genom avrop inom ramavtal och 
förlängning av licenser behåller de system som redan finns 
(Digiexam och Examsoft) året ut. 
 
Införandet av Canvas fortlöper enligt plan.  
 
Med anledning av covid-19 och ökad online-undervisning 
tillskapas fler Zoomrum på campus. Det finns även 
portabel utrustning att låna via Infocenter. 

5.  Information om planerade förändringar i 
utbildningsutbud 

Samhällsvetenskaplig fakultet kommer under hösten att 
ansöka om att inrätta ett ettårigt magisterprogram i 
pedagogik 
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Humanistisk fakultet kommer under hösten att ansöka om 
att inrätta ett program i miljövetenskap och humaniora på 
avancerad nivå. 
 
Medicinsk fakultet kommer under hösten att ansöka om att 
inrätta ett masterprogram i medicinsk teknik. 

6.  Presentation av antagningssiffror hösten 
2020  

Fredrik Georgsson presenterar antagningsstatistik för riket 
och för Umeå universitet. 
 
På riksnivå ökar antalet förstahandssökande med ca 15 
procent och antalet antagna med ca 9 procent.   
Vid Umeå universitet är motsvarande siffror ca 11 
respektive 8 procent. 
 
Umeå universitet ökar antalet antagna i samma 
storleksordning vad gäller andel som landet i övrigt.  
I antalet studenter innebär det en ökning med ca 360 
studenter vid Umeå universitet.  
 

7.  Extra utbildningssatsningar 
 
a) Allmänt om processen 
b) Bristyrkesutbildningar - information 
c) Öppen nätbaserad utbildning 
d) Livslångt lärande 

a-d) Heidi Hansson och Fredrik Georgsson informerar.  
 
USR tillstyrker att medel för öppen nätbaserad utbildning 
fördelas till Universitetsbiblioteket. 
 
USR tillstyrker att medel för livslångt lärande utbildning 
fördelas till fakulteterna enligt förslag. 
 
USR diskuterar hur eventuella kommande extra 
utbildningssatsningar ska hanteras internt. 

8.  Antagningsråd och examensråd Heidi Hansson föredrar ärendet. 
 
Nils Eriksson tillträder som ordförande för 
Antagningsrådet och Ann-Catrine Eriksson tillträder som 
ordförande för Examensrådet. De föreslår att information 
från Antagningsrådet och Examensrådet fortsättningsvis är 
stående punkter på USR:s agenda.  

9.  Avveckling av huvudområdet 
konstvetenskap 

Ann-Catrine Eriksson föredrar ärendet. 
 
USR tillstyrker förslaget om att avveckla huvudområdet 
konstvetenskap. 

10.  Implementering och uppföljning av 
kvalitetssystemet 
 
a) Arbetet med självvärderingen för UKÄs 
lärosätesgranskning 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
a) Upptaktsmöte med Universitetskanslersämbetet inför 
lärosätesgranskningen hålls den 4 september. Åsa 
Rudehäll presenterar förslag på process och tidplan för 
arbetet med självvärderingen. USR bör särskilt notera de 
planerade remissrundorna, vecka 41-42 samt 44-45 samt 
datum för UKÄ:s två platsbesök den 17 mars samt den 18-
20 maj.  
 
USR tillstyrker förslaget på process och tidplan. 



Minnesanteckningar 
Utbildningsstrategiska  
rådet 
 

 

2020-08-31 
Sid 3 (3)  

2020 

 Planeringsenheten 901 87 Umeå www.umu.se   
 

UMEÅ UNIVERSITET

b) Kvalitetsrapport 
 
Studiebarometern 2020 

b) Fredrik Georgsson informerar om att arbetet med den 
årliga kvalitetsrapporten till universitetsstyrelsen pågår. 
 
Nils Eriksson föredrar ärendet. USR tillstyrker att 
arbetsgruppen för enkäter får förlängt mandat för att kunna 
justera Studiebarometern och lägga till uppdaterade frågor 
om covid-19. 

11.  Lägesrapport med anledning av covid-19 
 

Eleonora Hedin och Anna Larsson informerar om kårernas 
arbete med och erfarenhet av covid-19-säker 
mottagningsverksamhet.  
 
Fakulteterna och Lärarhögskolan ger korta lägesrapporter. 
 
Antalet disciplinärenden har ökat under våren. Oftast 
handlar anmälningarna om otillåtet samarbete. UPL 
återkommer till USR med underlag till en diskussion om 
hur detta kan förebyggas. 

 
 

Närvarande 
1. Viktor Elofsson 
2. Ann-Catrine Eriksson  
3. Nils Eriksson 
4. Anna Fahlgren 
5. Fredrik Georgsson 
6. Heidi Hansson (ordf) 
7. Eleonora Hedin 
8. Victor Johansson 
9. Anna Larsson 
10. Kristina Lejon 
11. Anna Lindqvist 
12. Åsa Rudehäll (sekr) 
13. Staffan Schedin 
14. Ann-Louise Silfver 
15. Sara Sjöstedt de Luna  
16. Eva Svedmark  
17. Birgitta Wilhelmsson 

 
Frånvarande 

1. Torkel Molin 
 
 
 


